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~~~-' Planuri~e

ger:aeralului Montgomery au eşuat

INVAZL<\.

t;t, li»ţu intrebu.D,e .. ;,t;~ filstemul
de luptă al tribdrllor salbatice. In Germania
a.tmoslera de ealm se
..
menţine.

lU

BERLIN. 13. (Rador). -

In unna rtr
le dia '!tenţei necolintUe a trupelor germane
loar•. frontul invariei. toate planurile gelului l\'lo-ntgomery au eşuat şi ""
li În,·erşunart>.a atac>urilor. întreprineri contra poziţiIlor de apărare ger·
ne intre Insigny şi carentan, de a.
Iim () străpungere spre Vest. trupele
ane au zădărnicit aceste Încercări.
succesele lui initiale, din care fal'e
ne Şi ocupar('a. Caren1:anului de că
trUJM'!le aliate şi după ee au reuşit să
ele Un mic rap de pod la malnl de
al fJuv~ului Vire, inaintarea aliaţilM<4---~"'''''''''

pro'
.
. SGLO-,Al\IERICA~

Rer lin, 18 (ltadol'). - Pe lângă. evenilele de pe teatnll de luptă al invaziei,
'le de telOIU~: creseâ.nde la număr şi

cl'I1limea lo.r, duse atât contra. ţărilor
vest, dar mai aierJ ~tra sud.estului
'opoon şi Italiel de N OI<d,stau pe primul
a-I preocupă.rilo;r cercurilor oomlJoerente
Berlin, precum Şi a P-"esei germane,
. aVla lia

a.nglo--americn.nă

a aruncat

bombe le ]a.. întâmplare, din m.
rtele sosite în ultimele zile s'a putut eon~

' . lIC\1lll

. ta ei ei caută. acum ţinte, cari chiar din
. ţimea. ooamai ll'I8.l"e, pot fi fecunoseute
De avand nici ~ caracter militar, ei din
Il'hi sunt cartiere de locuit din oraşe
o

,

. le şl: sate; "?u IUCil"~tOri pe câmp. Băz.
aerJan a pierdut In mod absQlut ca-'1lu 'ltlerut siu de război, şi DU se poo.te oomtdâlft m decâ.t cu felul cum triburile sălbatice
enin ~ lăzboiu'] Io.r contra vecinilor, arzâ.nd
etea.ce se poate a.prinde şi nimicind toa• 1. fiinţele vii. Toate tendinţele Şi wges'tiile
, lDOderaţie din partea acel6r cari sunt
ÎI1IDl1.U de a salva şi păstra principiile umaltăţij, p~um şi poruncHe iubitii de aproa.~ SIUlt sfidare complect de ga.ngsterii se~tI'Il ,lIoi anglo.americani. Se pare ca. insuooe.
, 'tiaj tle lor de pe frontul invaziei au avut acea~n,~ li reaeţie ciudată, căutând să lase să su.
~e lie poporiJ.l italian şi popoarele mult hă.r
e fioll ~te ale Balcanilor pentru insuecesele lor
~ri. tillblre din N (JIrma.ndia.. Intrebarea ('JSw
'fut iIt1 această metodă. duce la vre-un soop
~t11 j daei nu va cădes blest.emul intreg într"o
!6 sp IlSUpra inipa.torilor ~r metode.

rte

o

si '

WI t

~111l

~Y.\LUL ATLANTICULUI" ŞI-A

~ AI L~DEPLINIT PERI!'ECT MISIUNEA
:e 4)
~
;oDe, BERLIN, 13. (Rador). ~
Din sursă
emt) ~rn~etentă se declară, c' cele aproape
l(l\it~ J) divizii inamice aflătoare in Normanlla şi decimate foarte puternic de for~ie germane, nu mai formează o forţă,
_ - tare ar putea să intreprindă cu şanse de
tj~s o operaţiune de amploare mai
'rm~ liare, contra poziţiilor de s;guranţă gerI
tane. Astfel valul A tlalltkului şi-a inces! . ~plinit perfect misiunea~ intrucât ca..
0<'11 ~datnentul superior !;('rman a avut
j III ltât timpul precum şi spaţiul necesar
,. ~ a lua toate contram~sllrile necesare.
~~ste contramăsuri nu au fost impie~te în desfăşurarea lor nici de tirul
~~ement al bateriUor forţelor navale,
'~de bombardamentul puternic al
l:'laţiei inamke. Aliaţii nu au reuşit nici
~ elimine, nici să distrugă valul Atpli~rl"

<!leului.

Un alt centru ,de gravitate al luptelor
s'a desfăşurat la Nord de Oaen, unde
inamicul după o concentrat'e mash'ă de
infanterie şi blindate a cil.utat să. extin'dă acest cap de pod spre sud, Este foarte demn de semnalat, ~ă in nici un see~
tor al frontidui mvazit'li trupeleaUate
nu au curajul . să. depăşească raza, de
acţiunea. bateriilor vaselor de războiu,
din eare fapt reese (·i pe o, parte pierderile aIiaţHor ait fost foarte mari; pe
altă parte au fri('a, ('ă rezervele ger-mane intrând în a{'ţiune le va zdrobi.

ae

••••• - ..............._ ..............._............ _

AU ADOPTAT
SISTEMUL DE LUPl'Ă AL
TR18tJ&ILOR SALBATICE

le~z

lor s'a prăbuşit în tirul defensiv al forţelor germane. Angl o-amer ieanii au
suferit aici pierderi foarte grele de oameni şi material şi nu au reu~lit să
străpungi peninsula Cheroourg spre
vest, dar niei atacul masiv al blindatelor alia1e. angajate în regiunea Ca.en, nu
a putut să realizt7,e niCi un succes strategic. Comandamentul g~rman a observat d~IR in(,f'p'ut intenţiile inamÎ('u In 1,
('Iftre ('fmcom;tp.nt NI ata('111 în djre<'ţi!l
fOflre Vest a ÎI1eere9.t ~i " îl?a~ntJlre spre
Saint Li sure a tre<-e ('ursul m1it'ldu al
fluviului Vire tot în direcţia Vest,
Ştirile

rple ajuag prea devreme la (.londra,
declaril generalul Mootgomery

tele-I

mită întâi ştirile ... Am jMt mar tOT. de-

BERLIN, 13. (D. N. B.) - Radio
grafistuJ englez d. Regillald Worker
ajuns prizonieT in Jupter,e din Norman.
dia. a d.eclara.t, {:că legătura dintre coasta
jrancezii şi redo.cţiile din' Londra ~5te
'o·Td'
d Zo ·t a t·~
1 t
..
ex"Ha . ,lnar e. lmt
U
. . a. n . re ztanş
~.
engl~Zl ş~ am~Ttcanl a ts/)ucmt un razbol
partlculart jlecare căutând să-şi trans-

radiotelegrafistu! capturat, când
generalul Montgomery i-a spus unui
o~~eT d~ stat ma!oT'. care î~ prezenta
p,angenle preset: ..Spuneţt acestor
domni că comunicaţiHe nC!lstre sunt însu f"tcten t e Şt. ca bl un'Z e noos t re ne t rebuesc pentru ·ştirile bune. Ştirile TeZe
ajung totdeauna destul de devreme"•
daTă

t""1

I

Prizonierii francezi eliberati, chem2ti
PARIS, la. (D. N. B.) - Secretarul
general al miliţiei franceze a invitat prizonierii liberaţi să între În miliţie ajutându-i să-şi îndeplinească datoria.

Pe frontul Învaziei luptele se

intre În militie

Oamenii de ispravă trebue să serveasdi
marile. indatoriri francez~ în aceste ore

hotărîtoare.

.

I

desfăşoară

TOKIO, 13. (Rador), - Purtătorul de
cuvânt al guvernului japonez Okhasami
,,;voluţi.l evenimentelor
mva.zi:ei din
e. dedarat în :faţa ziariştilor străini că
Europa e satisfăcătoare din punct de ve-

să

,

conform planului german

d~re german. Comandamentul german a
itlregis.trat succeoo importante dela încetul mvazei şi se pare că luptele se desfă~ră conform plalIluri1Qr comandamentului german.

America a intreprins invazia pentru
interesele ei În Pacific
AMSTERDAM, '13. (F,&dor.) _ Ocu' du-se cu sc·opurlole de ra-zbol'U ale Sta-pan
telor Unite, revista nord americană Life
scrie, că ,invazia a fost intreprinsă deoarece interesele Statelor Unite in Pacific
sunt in primejdie. Cel pu~in aceasta este
O logică simplă, pentru că o altă explicatie nu se poate da nici c!e cel mai mare.

--.

talent al vorbelor. Pentm solda.tul amerl'c an d e pe f ron tu! E uropel.eXlS
. ta-ŞI
' un
alt scop şi anume de a se reintoarce cât
mai repede acasă. Guvernele aliaţilor nu
sunt in stare să precizeze propriile lor
scopuri de război, cel mai mult dacă e
vorba de interesele cHeei din jurul d-Ior
Roosevelt şi Churchill.

NU

A

a.

IMPRESIONAT

;~co NDIIO POPOBUL GER.'WAN.

''!\'lI': Atmosfera de calm se menţIne

B erI in, 13 (Rador). - In cerc.urill
autol"Îzatc- să declar! că. atmosfera de caIn
care domneşte atât la. Berlin, precum şi ÎI
toată ţara, dela p1ima zi a invazie; se men.
ţine. Populaţia Îşi face treaba '!nnică, Nil.
mai la chioşcurile de ziare e o circulaţie mal
vie, e un semn al interesulUi sporit. Posta.
riie de lb.dio germane an introdus o noui
~IDislUne de noapte cu dăI1 de seamă as.. ,
,ra uihmelor eveniment.,. La ultima ('on!e.
rinţă de presă d~a Wilh..lmstrasse nu s'a
11at ziariştilor niri o informaţie d~.>sebiti\
Deocamdată niCi un core,-'.-pondent străin
ilU a ,·J?:itat frontul im·aziei.
In cercurUe' competente domneşt.e con.
vingerea că. grosul f6rţelor germaue numa!
ia acel moment va intra. în acţiune dacA
poate să realizeze o decizie imediată. Aceas-

ta se va prodU()0 probabil eu prilejul de.
ba,1"cii.rilor n6ul, sau daci. aliaţii încearcă. G
ofensiyă, mai mare din ca petole de poo ae.
tuale. Trupele speciale ale mareşalulnJ
Rommel vor da un ra.nd,un(,"Dt maxim. Fol'Lo
tele află.toare actBalmeute în aşa iiisul "Val
al Atlanticului" şi re~ervele locale. vOI
:face faţă. situaţiei până. atunci.

LUl'TA ACEASTA SE DA DE SOCULIS.
MUL ADEVARAT DIPQTRIVA BOLŞE.
VISl-lULUI

ŞI

CAPITAUSMULUI

PARIS, 13. (D.N.B.) - Ministr.Jl fran.
cez al mun-cii d. Marcel Deat a adresat Luni
către muncitori.
mvitânu-o să nu se lase atra.Ă la acţiuni nedemne şi să faci. totul pen.
tru a asig-J.r& un loc demn Franţei in Europa de mâine. Anglo-americanii. a 8P-JII
Dsa, nu urmă.resc decât deservirea ţării.
Dacă. muneitorimea. îşi aşteaptă. mântuirea
dela comunism, atunci aceasta. este o ceda'IlE! faţă de comrmism care '3U caută deoo.t
proletari-zarea muncitorimii şi aservirea. ei
:unei societăţi acl1tiate de profit.

seara un apel prin radio

mea

franceză

Datoria Franţei este clari.. Franţa trebu~

să stea. de partea. Europei. Muncitorii fran<:ezi
trebue
marea luptă, căci
aceasta
estesăuninţeleagă
răsboi intre adevăratul socialism
visnrJl

şi duşmanii săi

şi

capitalismul.

principali:

bolşe.

. Ridi~rea Franţei nu se duce prin dcsorşi tulburări ci prin disciplină şi spirit
de sacrificiu.

.........................._............... ....._............
dini
~_

_

Pentru a aduce intăriri În Normandia al iatii
utilizează vase in/apte manevrelor· militare
- o davad" ci( pierderile anglo-americane 5unt extrem· de mari -

BERLIN, 13. (Rador)_ - Vedetele
rapide Şi Wlitălile uşoare ale forţelor
navale germane continuă. acţiImea. lor

I

mentul german între .vasele de debaJ."-\ ziei. Aceste vase mai mari 7 form~
ca.re aliate SODi enorm de mari. Din .,aujnsă a. ţintă b~nă. ~en~u... at~e şi mal
za acestor pierderi mari, aliaţii se văd ' multe au suferIt lOViturI m plIn.

impreună cu avi:lţia germană.) contra
forţelor 00 debarcare alia.te. Forţel~ na-

vale gel'lmlne a.u atacat azlla Vest şI,Est j
de Cherbourg, o flot!lii. de distrugătoare
•
• earl.,..lI:
-~'te de a se
mamtce.
sau \'uZUt SI.l
întoarce, un distrl1~iitor rimânând imobHizat şi s<mfun(}ânr1u'!'i\e după maj multe ore. Ravagiile Căcute de bombarda··

I

siliţi de a. folosi şi vase de transport
eăJitolj ale societăţilor de na-

pentru

vigatie cari nu sunt' apte deloc pentru
• J
il'
I t b -' 4-..
1
mane'\'l'e m ltare. n re nm~rea OI'
este o dovadă ei aJiaţii caută cu orice
preţ să aduei ints,rirj noui spre a umple
~olurne enorme suferite in luptele inva-

e 194'

-

/

1

·

•

.

BE~LIN,.13. (Rad~)::- Cu prde--

JUI ultimllhll atac al aVIaţIei anglo-am~
rieane 1ângă orasul Oldenburg. vână• ..' a traS eu arme de bor d
toare&. americana
asuprit trl"nul'ilor d~ lWrsna.ne cu ex('ur~ionişti. Mai mulţi rilitori au fo..c;t omo.
rât~ iar al1ii răniţi.
'

DACIA

~~~~,~2~.______. . . . . .____------............
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Sezătoarea literară organizată

la Lugoj cu concursul Regionalei

Banat a Ministerului Propagandei Naţionale

Un grup de scriitori. tn frunte cu d·nii
CCJLon,~L al', Odiseu. ApO$tol, George A.cimtccmu, C. Mtu-Lerca. tit,., Q elat Du:
•n'ncca o frt.i.wQasa . şef:",~a.re l:terelTa

inchinat!! eroismulw l·om.anes~. in f~~a
u?\.ui pu.blic nttme1"OS şi setec~ ft « rdmţ~
Lor din spitetltd "Liceul C07wLan BreCl-

.:canu".

"''0,

<~ ~.. t':

:"/
.~

.

.... ,1

D. Dr. Aurel E. Petean~1 arumatoI;'';:
. ţii' ro.rnâ.ne:-:.t~ din LugoJ. ull'6Otorull
V!c
,
.
i 4 ' p:rPlle..
ceului Coriolal\ BredlceUlU t '1
""7
d' ntele" Astrei 41 despă.rţă.mA.nt ul Lugoj,
al .dres~t scriitorilor un cuvânt .der!tu~

valoarea ecrilto U)
ea r;ctor de creaţie eulturală.
Un emotlnnallt poem al jertfeI pettw
iru Patrie a fost conferinţa dlU.l Colonel
Dr Odil!leU APOitol, despre ,,~ţllr..
no~strli. eroică in războiul sfarrt"t. Or~.
torul eete crescut in spiritul unui I'Q~

8Q1it subliniind

nlsrn (lurat prin educalia. pe C&l'~ a pl'1mit-o Fiu aJ Olteniei. crescut deprofe~ri ardeleni, • IWtivat nefneetlllt eu
W;ra.lul si eU eondclul un pAtrar dA secol

In A,.rdeal ti indeosebi în inima ro":"
neasea • ArdeaJului. Clujul, ~le In·
tr~tat de aeum. D. Col. Dl'. A~t~l
f'lste asistent unh;ersitar al Facultati!
de medldnă din Cluj, membru corE"..spondent al A~adernlel de ,tUnte. tnembrn al
Soelt-tăţlf SflrlttDl'llor militari, al .Astre,
et8., ,t al multor 1j000Ietiţl ... t~.lnţlfl~e din
tari. !'ii stri.ini.tate. C. SClrtltor S. ~e.
mJll'c~t printr'un ati) atcs "1 o lubtlb\
anaUzi. iufletealică.. Este un. Oftl de
,tiinţă mult aprecil~t mai aJ~. In. domeniul psihanaJiz.ej Şl a medu:mel aerOonautite.
. In rezumat, d. rol. DT.'. O. Apostol ~
vorbit d.es}tre sufletul ,1 gândire!, 1'!Icrh.
torul"i, preclzlnd 1.'1. aeeet:e stări ..1.
lirll flDttl]ul >Jl\U se oprete In QIILIllfMt"
riie lOt' lucl o ellpi'!'.

, .... Nici. [erirb'r-3. ni~·.i ltenorO('ir~t nici
tii.I.u'~wa. nici liurtmnţ;a tl'upeas~ .~
juHCleluiCa., Iliri boga,ţia, piei liarăcl~

nid ,U..ClŞUl ră.~boiullii" DU r~~~esc
uprM::IcfI, ~u.tlvitlltea serht~:rulUl •

sa

Vlu ateastă deplinA ae!,mlţle,. d. O.
Apvst.ol merge pe un drum măestl'lt condus descifd.nd misiunea l(lr Ht o rulul In
caAl~ul vieţii QOl\stre ~; in lumL-ille realitiţi! "oeiale a Patriei. ajun~nd la eon·
eluzia ei. ad lIi:era tlU'1l eroică :r~
că. • I'Jltlnlf'Mt&rea unet psihologii a.par.

te,". expresia uuor aeut.wente unice,

?

" a.rhi\i, literară, psihologlci 'Il sociala
de o importantă ecwâ,rjitOl.l'e fi pent-TU
oamenii de ştii.Jlţiu,
.
Literatur. eroică de azi nu. trebuie
subt nid un. Q1()tiv privită ea o lie~re
ee te imbafi. penLl'U PlOm:ent. Şj alei ca
teva. Cu o vleaţ6 efemeri.", Pq.rt18tizea.
do ,1 enumeri Icriit-orU oare au Ilustrat
Uteratul'& eroi_ rom'nf'4S~A precum ,1
fIIllriltOrn .afj au murl·t luptl.md pentru
idealul ."tual al rouânlsmuluJ. IatA-it o.
Abnăsanu, (lhirlac Ion., Coatu Oh., II.
trăt~u I.t NhlOIet.cu Florblt OIariu
D.tru, PolOJlat AJex,. pop LeonMa., sta.
lan' G. Tudor, ŢQrc&n Ion. Vai~ Geor,
iI!le, Voht88CU }~manuellau VornlCQl B<ll..
durt cum ... llCilea.
Voiouleseu Sti.

,i

Constantin.
~,Tffli8p,eU(\l cruei de aeriltori eroi,
tJ'flhspreue sori lurninOfj ti veşnici JM
fjrmamentul neamului nostru ll•

D, Od. Apostol insisti remarcant asu·
pra di.rţli "EscadriJa Albă ...., de George
Aesinteanll, () tarie menită unei rispâ.ndirt IntprPaţlonaJe prUt tn,ducerl ,l
prin a forma un tcenariu cinematografic.

"Temeiul luptei noastre e o. trii~
dublă: şi morală. şi reUgl08s1. PoP01'U\
nostru • luptat " va lupta~., pont"
sfânta lUI unitate. Veşniei va. fi Pome.-

nirea dreptului său ,i In veac nu se va.
clăti, Sângele strămoşilor DOŞtri, sângele ErQUor Iloştri din toate tDnpa.rile, ee
poruncetpte neincetat &ii. luptăm :p6I1m
dret>"f'Ulla oDOArea ee IIi 'le euvine ,i vom
RmUl. Aşa să. ne .ju~ Dumnseu ca
rqtotdes lina.
D,~C'ara VetnrÎ, Con,tIlDtinMe1J, OI.
u
teşte PQesia "Eroii au mult tem.pen·
:~~-;=:t şi eu adâncă p,!mţire rom.ft.nească.

D. Drag~ VItl'!'llCUJ scriitor refugiat
din BUCQvinlh reu&otorul revistei "BuGavina Literari,ji I,i e}[prilll.i in versuri de
copleş'itotlTt trumuse~ durerea sa. ,i
duraea (leamului M.h-u româneso.
D. Gf'01ge AOjiwtM,QU, .eriitorul ro
mân de mire preltlgiu. un, dintre !irurile repreaeut.ătive ale literaturii Doa..
tre contemporane, ceteşte seducător un
fragment din npel'8. d-aa1e ,,~Jld'rUa
Albă" Cu a.devlrat d-8& fJ. izbutit să. im'Prim.' pe lespedea actualităţii pagini de
sg'lldultQl8ire realita.te, intr'o limbă romlneflseă l!Iobrl ~t :plină de seva. d.uhuluj
I\tfobtcm.
D. Pavel BtollJ, ml!lt ţ"lU!!tatu1 S<''I:'iitor
din genrnţia tânără băn·!i,tană, a. îneânfat prin v&l'"Iurile sale oatifelate, eule.
gând "o"'ot'! rt~ aplauze.
•
D. C. Mfu-Lerc&, eonsi1!el" !'eS(iI'm:a11n
Ministerul Prn'psgandei Naţionale, eu
darul Săll prf'ţios tie a vo~i şletl talentu! !!~1l Vlgttl"M, It adus. tn versuri! seni·
fie fri\,,~u"l d.e suMet şI vieaVI. româ!'leas.

°

e! ~~l\ă~(O,.,"l, t"~!'lf,,!"~t!'Jr

D.na. . Mia MIt.';llu-.JIlIe,.

de

r1"llll'tr.,~,

rlnt!reaH!.

frlstă Il lIbueiumltrlt ef<lrn,.fte.;H. ~ ~ett':
fi "n~mă ~ moc~;j, dM\1"~. ~~ !lnffllotrls. nrioef nn~"tl"l!l. Pl'II"b Mifti M'ft,!·bn.:ral~
ff'mrezil'lti azi f1\ Bft.n«t.f Iiferl'l.fu,.a: '~.",eni"i. (In nl'!t:~l~nf ~'!'I'ulrntbll Tntimul Riu
vnlnm [IA T1~me in nTn:rk .. VIi.1\!l
r~t.". a'năruf î" ţ>o{Jibl!'1\ "Daefa.TrnÎIl"i("

.tl!!JOCiaţia Româ.n.o-Ger.ma.nă Filit.1&
Ti.mişoa.ra.. U COIl1wtici:

D. Contllntin lale, ne-a incânt.. t ou
poesia d-sale elegand. Ne-am aflat lA
iaţa unui poet de multi lI$Zlsibihtato •
D. Dorian Groz;d&ll, poe.t inspir~t din
pământul li din oeru~ r0!Uâ.neso a.l.Ba.n...
tului. . . .pui veraUM .plLne de mI" ş~
Idând de gind. In ansamblul Inrhmlul
româneso bănăţea.n. d, Doria.n GrOlOdan
e un n·.:me care s'a. impus printr'o originalitata SUI"Prinzi.toare .
.
D. Grigore Bl'-gaIiD. inoheie ljIezătoa~
rea ~u poe.ia patriotieă.Este prea cun()@.,
eut lumii româ.n8Şti. aoest nume, aşa oi.
popttlarittlltet\ d-aale ne scuteşte de olice
comentariu. De bună seamă că versurile
declamate de da&. II.U păstrat linia trasată
de !nţeleşu} aaestei şez.ători: elogiul ero·
ismului româ.nesc. D. GrigQre Blli'aritl
ne-a dat un final de şel.ătoare In acor~
duri pline.
Prezetttil"il. ICriitorUol' le-a fi~t d,
I.,ongin 1. Opnşa.
;
După. fe~toaf$ a avut ]0 0 fi tnlLlli. C!fl~
mună. la resta.urantul .,RoyaJ.", condul!
cu multă pricepere de d. IOlif Tări.\!, 1'8fugiat din Al'fleal in BUt'lovina. şi din tafa fag-]Iof în Banat,
Jntr~o atlnniferă, (!I8l1UlrQdereari IlO'.
eimentl\t It>:f(ăt'Ura sufletea.5t'ă Il. al.'~"ft'lr
sr:,.m.,ri. rii"lltln7.Â.ndu-se. astfel. inni
flilM$. unf:i tr~b"j"ţe _ timpuJai: lol~.

'T'rm1<::Mti. ln.-cri-e- un succes al llrlaei

. . ,;':
- CRONIOAR - '

......~....-.-.-.~.-.-. . . . . . .. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-• . •~. . . . .'"W

Reorganizarea oficiHor P. T. T. din
d~ 15 Iunie a. c.
~e reorgDnb:euă în ju-

Incepind cu data
serviciul P. T. T.

deţul Caraş după noile norme stabilite
cie Di.r. Gen. P. T. T.

Toate oficiiIe autorizate (contraduale)
de ~e fUi. judeţului se ll'ansfo!mă tn
oficl! de stat, după cum urmeaza; Boqa
Montană sub conducerea d-nei Mariana
Porumb, Bozovlci. d-na Bălan EVI. Tirol. d·na 01ga Ouatu, BQeşa. Română.
d-şra Corina Manoliu, Răcăjdia, d-na
Maria Vasiliu, Forotic. d-ra Alexandri-

jldeţul

Cara I

na Oprea, Moldova-Nouă, :F.ufrosina Să
veSelU, Cacova, d-na lUa Florica, Baziaş,
d-ra Maria Palade. MoldovaVeche, d-r\ Maria. Gorun, Berzască,
Calipso Olteanu. Totodată !!le redeschide
oficiul Ber!ovi.. sub conducerea d-Iui
Filimon Popescu, In ordinea reorgani.
zării se vot' deschide şi alte oficii pe
cari le vor reclama jmprejurările.
Subliniem faptul că prin noile măsuri
luate de Dir. Gen. P. T. T. se va inplini
un vechiu deziderat al populaţiei dela
sate.

I

~ . . . . . . . . . . . . . . . ._._• •~._.~• •~.~.~-.:.~• • . •=• •

CONSILIUL DE PATRONAJ
c:'JoMlliul d. Patl'Ollaj al opereJw aoclale sta nJ.scut diu renenl adiIle al iubVii ro..
mâneşti pentru semenul de aool8f sAnge ti de a.oeta, cmlill~. ()cmsiliul de Patroll4J
ne aminteşte dorul P'>porului român de bme! noorea daruJtă. 001011 nevo~i mereu cu 500vul de a u,ura viata. mereu cu podul de a îndulci llxi5ten"" li Jllel't'lll eu teQtiJmntuI,
oi cu. fapta bQlli. !iti poalte Intlptui o impări tIe oreştinuri În !lII.IURlpol pl.mA.pt ;românesc. Dacă am studia filantl'opia lumanea scă in ptlrspectiveJe ei istorice. vom inţelege
cum ctitorIA rowAu6&8Ci din trecutul n03tr 1:1 sbueiumat a menţinut nu puma.! ehlaguJ
moral fi aa~iQl1aJ lliJ lIOOiet&tif rrunAne,tl, el ti f!!IIeDsul CYtoe,.tino-ortdox al poporuhtl româJl. A.,. .'. alcătui marele principiu de 'Vi a14 al poporului romA-n: A TRAI INSEtL,,NA. 1'.E~TRU POPORUL aoMAN A FAC E BINELE in toate dODM'lllllJe vieţii eooiale
trub toate formele. tutU1"OI' ceJOl' insetati de u,jutol' valiat ti ..lvllto... cu ronvingel'ft. ,1
cugetW că această operă se săvărşeşte pent ro magnifiooJlja morală, natJonală Şi ostă~ • aeamuJlli I'OlPÎJ1et1O ,1 II Sf4tulw romAn.
,
EAllresia eonthuporan& a acestui p!iJ1c ipiu de filantropie lomâne&Seă 8. devenit
Consiliul de Patrona.,j al O~J'fllor ttJOiale, e are, - utili "ud fapta socială este identificatii. cu cea naţională, acest Consiliu a devenit organizatorul Jipntic al filantropiei
lowbe~ti pe plllA naiiollAI in teJlI naţio nal. A urma :normele de manifestare IUMtl'op-' 08 le predic.i fi le realizează ConsUlul de Patl'ooaJ. tn.....mni, 8OW't şi Integral,
• tlUji Fatliei Române U. manifestăriI o ul. MIe mal naţlo.nale ,1 ~I. DJ&i ~tineştL
Biaefauel'M 1'OmA.n~ nu putea. iufi ptui cel mal Jbar. bine In aoMte ::ile gl'e16
de ria;boiu ,i de lupte ;pentru Patria seumPi. dec4t daci _ a.r fi fost orpalzată ta ahlpul
cel u::ut.i desă.vâ.rşit. Nu era aufieieut Iti le şt ie ti să se vadi, ci rom.i.nW
bQJl !II dar_
.-le ,i că (l! DU va put611. lw nicioe.d.ati. ca • eme.nul JQj si duei••Iitu., de el şi Intrt U1t
revoltător contrast, O via-ti de lipsuri, de mizerie IJI de umiJiftţi. pro.blema se pwsea a,1t.
f(ll ,i an1ltOO - tfebuia să. se realizeze binef acere~ în proporţii hnen:;el ~i cu metodele
de organizam eele mal deslvAr,U.e. ŞI este expUcabilă. această. necesitate din însu.ş fapei perioda de rizboiu a complicat situa ~iiI. sociale, a măJ'it nevoile
sqJ'erinţe!e a
MUcit JOlltudilles mdivldwUI, putând d p r«luci. lrele ti d6JUtn1ollo8ll exasperă:!'f.
Con8iJiuJ de Patronaj a salvat in primul rând sufletul româ.nese de aceste ameninţă:l'i
mol'1'1e ti • putut IIă In.ufle eonvingerea, el nu %l~tii. român In tara n~'lfJT'" care să
se ,tie shlgur, p§.rj.şit, terol'iftt de fri~ e xistenţii ,;. paralliat de de!iOpotismul pesimi
ImQ1ui ti Il ~ de. tril. Judecati. nalMi In domeniul JI1lf1etese al natiuni, opera
Consiliului de Patronaj capă-fă. un sens din cele mai ereştineşti ti naţi01U\1e. Fiindcă
nOI ne gftndbn la cuvintele ]ul JaWl Hril'lt08.• cai'e erau îndreptate aceluil. ce nu "tia va~
loa..- prhMI'di1l1i a 8ut1etulul In IUlIe_riie In!)lviduale ,1 in Inioomirlle sooiale aJe na·
11UIIU: oe folos do.ci orna} va eiştip Hnpă.r ăţille plLmJ.ntulUi şi (şi va pierde sufletul.
(Jonslliul de Patl'onaj a s.lvat sufletul popo l'Iuhll - In l'a.porturile !OOCiale ale natiunU
de aceea restul ae adaogi dela .~ Ilo glţla material! a SocietăţiI c-.resdnd spre
binele tuturor ~ al fiecăruia in parte.
Dela ~ste oonsidel'apuni geuerale. ea Pe &xpllt'J, ,,' TlmurMC (!oft8l1iul de J)Il~nl!lj
ca institutie, d~p:re eare vom mal vorbi mu Tt !!Ii uni.n~nţlt, oi. tr&eem 1" btflphIhile
hMn~1!I pe tel'eftul ftlantl'oplel o~aftlzat:e. e a al. ved&m M na mdl'ltA nicio c.tegnrle .. .,. ,
_li din ta'" n...tri eare Ă. na ne atrasi ea fft.('fM d~ eoJ.bl)ra~ ." .. 4')'hIeet de a.fq_
~. (IJ"IUi'Ul df,I Patrona.f tt....bttA _« el tAtorlel ctltorl •• nmânflll4('l In tnflti~
grandioase şi în r::-zultate intr'adevlr Jegen dare.
GH. IV,

t.'.

_,i

germane publicata
in limba română

ntU din

JlOastre.

"!'!""fII'} daritatea.

Cărţi

.AvA.n<l in vodere aeopul 1IIolI;I1C141~
'Iritat in art. 2 Il

mâna-germană,

101' AJio,oi~ţiei, C4.r. eonstă în:

.. ) promovarea

rolu.ţirmilor

t

eultural.

mâno-gerrna.n e, b) m~ni~ C'I.l.nO&IWii
ţara l\OI/UItri & vieţij poHtioc., c\lltlU'll"
nomWe Şi sociale a poporulUi german
& .,ioţii rom.â.ull~ti iA Germ~
Şi întreţinerea legătl.U"iIor de
Teoiprocă wtre peraonalitl.ţile

oum ti

crearea

tefti.

cătoue ~

eultul'&le

.

între orga.ni-.ţiile fi
profesionale ale runbe1et

şi

poa.re.
Pentru atingerea acutr1i seCI!' dln
ţiativa conducătQtilor, cât şi din llllt1lRIi"1l!"
particulJi.l'ă a Wl~ din m.embrii l.IlO<:iatillP\'

remt!n\l.germane din
Hm~

ţat"ă

au fost _ ..........,p...

români mai multe opuri,

eitţj,

şuri

ale autorilor germani cari au
in diferite edituri române, '~i cari pqt ~
.'14 tn Ubririil. din ta,ră.

Pentru: a inlesni ma:~lUi 1'1Ib~ ~
intereseuă

de aceste cărţi illrllUl.nl,
limb~ români, &8Ocia.ţia
germană din Ti.mişoara V.llblid lista. de

duse in

~ " aees1Jor hwrărl.

al 1. Daos neu,e Deui6dllaad, K~
tjk u.nd ~t,e.s.c.heb6U. la, ;s.uler
AdQlt llitjel' - du Werd.ea eineII
(Jewe~&. Z. I>ittJnw Haua: Dor Baw
peuen Deutscllla.u.d. a. Fra.nk Woi,ter:
Qeschiebte des N..ti~illili.stlq,

GOmer Dr. Alexan<W':. Dle dilI:ilMoill.lll
Kr}egswlrt8ehart 1941 and ]939. 5.
Leenl. Prot. Dr. Joh8.IJ.ll. Deu.t:eehlaM,
geistige WiedergebuI't oiu.el' Natl<a 8,

r!clre., Wal ter: So1daten fallen

VOUl

7. Moravec Em.: DeuiMhe Strategie de:
genwart. 8. M....aohUl Bom.m.el. 9. Bauer
bert. ZeJlwoUe licgt. 10. Beuler
Napoleon - KQIlletenbahD flm.- G~
11. Edsahmid K.a.si.mir: AM"=' naekt ..
angezogen. 12. JunI Wilhelm: EDglaed
englisch~r I01.tik, 13. Klug eaJetan:
,ri}sste, Sklaverel du Wel~
14. Ra.clumw.owa Alja; o...r ZerfaJl 4el'J'Ii
mil~ iru Sowjet8hwlt, 15. SohJnitz.~
Pa.ul; Die Wiedera.ufl'iehtmlg clei
sohen We.itreiohs. 16. Sernjoaow, Dr. JIlriI
Dje Giit.er der Erde. 17. Tann6nJbe1'f a..
hard: Del' Ka.mpf DQI d~ Zllekel'. 18. WJ..
de Franl Ot1:o: Sehmebti&ge1 Amerib.1O..

Zisdh.ka Anton: tukrieg.
b) ScMngeistJgee Sehrifttwn: 1. Bat
sele We.ldemar: Die Biene Ma~ :.1. ~
Bruno: Apis und J;st. 3. Dominil Hant:
Hlmmelskl'd.1t. •• Ernst Paul: DaI Glu
VOJl t.autenthaJ. 5. Fallada Halllil: JUein8

~

Maon, wa.s mm! 6. FQllta.ne TJ:teodor: ~
Bnets. 'J. Haftmann, E, T. A. f Phaalaltio

sch.e Geticltlebten. 8. KcHer Gottfrie<l: Hltl ,
der DWlhm Leute. 9. .Kellerlll8J'W Bem·
hard: Der TunneJ. 10. Kroger, Th~or;
])as vergcssene DQrI. 11. May Karl: Ibl~
blut. 12. Meyer Konrad Ferdinand: OllSlll o
AdoJts Pa.ge. 13. Sohiitel' Wilhelm: AII_
Jlla,Jl.DS Trista.n. 14. SdhaU J. S.: Suei, 14,

Sohem:inger Karl AloÎfi: l\letall. 16. Stra'.
Emil: Der nackte MllJln. 17. Sud!rlllana
Hermann: Der Kabeuste(. 18. Unger HeU.
mu1:ih: Robert Koch. 19. Wehner JUa.gnll8: Struensea. 20. Zerbulen Heinrich: Anna u;nd Sipid,

I

..n.

e) VersGhifJdenen = 1. Ba<itrna.nn~Vfl1Jt
Forberg: Techni!IChel Zelchnfi!t. 2. B1au.
hcim W.: Fa.cltlumde fiiI' ~Iektr!ker. 3.

,i

Forstel' Friedrich Wilhelm: Snhule'"
Chankt.el'. 4. Willmann Dr. Aloi. 0Il""
sto.pb: nelt&r. oJagd auf Fragezefcheft.

Ur" Victor ltiduJ6tieU
seer. ion. al asociaţiei ~âJto,ennlll'

-,

•.1..) IJstrum ente chirurgicale
Ropa.rarea şl &S(:uţire de briee,
foprfeel, brtcege, o.rlieole optice
fotogmflee

i

I

CENTRALA-OPTiCA;
St'\if6NBUR~ţ&
TImIşoara_
'!~I
17'i

Co.

1. Regele ;\lihaJ Nr.
Reg. Corn. 67/1211/1941
2163·

DACIA

=

s.

Ceasul Olult
.... =n="'·o-rr-

INVAZIA A Avut REPERCVR·
Il SERIOASE ASUPRA ECONO·
I~, :ANGLIEI. Stockno.m, 13. (Radar.)
a~tt le St4edeze anunţă Liin Londra, că

(PK). -

~csibilut $ă-şi păstre~e

._._

Adresa

m ..

lui Nr. 7, telefon 52-57.
SeI'Viciul Financiar ~ Percepţia Comnnală!n edificiul Gră.dlMi de Copii din Clrc.
m., Piaţa. Axente Sever, telefon 21'(}1.
Serviciul dt'! aprovizionare, in edificiul
Gl'ădinei db Copii din CÎl'C. m., Pia.ţa. Ada.

neutralitatea,

ea c~ aT1/'l.ata din sud-est t~ 1)a
anttnţ4 dela cartterul
t gennan din Belgrad, ei! aştep
inamicuhd. ci! concomitent cu tn·
tu1 invaziei actibitatetl bandelor: va
:t, au fost: decepţionate. deoa~ec~
". trupelor gcmnane nu tI sldblt .Şl
le 1ncercările band~LO'r ,'a dat un
li1II julgetăt01". Cea. ma! bună d()t)(llost eşuatea încercării de debarcaTe

datoria. - Se

:i

...a4
• ~

~

el

~
_

JIlriI
. GIl
rW!t

împreună C1t

lor

~

"
18 Mmie 1944 oraşul nostru va
fi teatrul celei ma.i. mari lupte pugilistice

din viaţa sa sportivă.
Petre P0P. e.ctualu1 champion Naţiooal
la toate categoriile îşi pune cent1U'Q in joe

mică

contra lui Gheorghe Lungu din T-Severin
fost cbampion Naţional şi challa.nger oficial al )r,u Petre Pop. Gala va avea loc fu
grăidioa d~

hw".1tă

şoara.

JI'III« :, IN RUSIA A SOS:T LA MOS·

natJ. ,!tic.
3.

~.

>

-.:..

informaţit

•. .:.

...:.=-• ••_.~.::._.~.-=-._

~

•

Sueursal~:'
Braşftv,

Timişoara,

t

I·.

~:

·

~

;,714.
I . ..,Guss
.

U

PIATA

Rogobete CFE T-Sever:in

5. REPRIZE A 2 M:Il'\"UTE;
Srătescu eFR

mitru eFR
"lo-;"

T-Severin -

Marin Du-

Timişoara..

.

, '

12 REPRIZE A 8 MlNt1'tE: .

PETRE POP - GHEORGHE L1.î'N'GU
(pentru titlul Naţional).
Biletele s'au pus în vânzare ca anticiţ)a
ţie la agenţia Tan:l:aş şi 'debitele d-e trltufi
din Pja.ţa. Traian., Piaţa. General Dragalin şi
Piaţa Asaneşti (~-vUI de Catedrala or·

B-dul" Jlegele

C~~ol

1, 18;.
I~

12

Bulevardul Regele Ferdinand, Ha. 2

16, ,CU
IUNI~

INCEPE~E

DELA

1944

Acordă credite inâustrălor, face tot felul de operatiuni bancare. primeşte depuneri spre fructificare in cont şi pe librete de ·economie,

•

elUite banuti de

m. p .. experf..co~fabiI.

~assă..

.
","

nl!: ADMINISTRAŢIE
2193

M

•

4

POLIŢIE

o

Strada Regele Mihai

9~1~1I ~r.

15

Report din H)~2: 162.167.
brut 1,711.547. ToiEl

'J~SILruL

muscă:.

Negru Gheorghe CFR Timişoara
categ. cocoş; Driigiitoirl CFa T..&verin
- Bo:rd\J,Z UDa.
categ. pană.: Vărgatu CFR T-Severin. --:
Sboioovici Chin. CAMT.,
1
eateg. :.aşoară: Za.haria CFR. T.wSeverinVais L. eFR Timiş.<*ra,.

ANUrlTĂ INFIINTAREA UNEI AGENTII LA DEVA,

Ia 31 Decemvrie

1943 :
.;!ERDERE :
CheltfleH
generale
::.267...... Venit net 3t2 447. - Total

.. ,

categ.
-

b

iES

*F"

•
•
In"\"'aZle

Iunie, cu a doua oră matinală a ei. În
istorie? Avioane roiesc in numeroase
escadrile deasupra mării şi deasupra,
ţărmului j
sunt avioane inamice şi
avioane proprii. Al'tileria antiaerienâ
trage fără încetare. Bateriile germane'
n'au pierdut câtuşi de pLlţin din forţa
lor combutivă din cauza hombardamentelor intense din zilele şi săptărnânile
anterioare. Focul dă rezultate ici şi colo.!
Avioane cad la pământ. Ca un lanţ lu":
minos al morţii se ridică în văzduh'
rachete de culoare roşie şi. verzi. Bra-:
ţele luminoaşe ale reflectoarelor ajung
pătura norilor. Din diferite sectoare se
anunţă aterizarea a numcroasetrupe de!
paraşutişti, care zvârl în parte mai întâi'
păpuşi de paie. Numeroşi inamici au.
şi ţost luaţi prizonieri. Nu numai spaţiul
aerian este in ferbere, ci deasemenea şij
marea. De aci vine în fond greul luptei.
1
Pe aici sunt tra.nsporta.te trupe şi ma-j
terial. Ziua ca.re se lumiează din ce ~
ce mai mult ne lămureşta irnprc~iile f~~,
gitlve ale nopţii. Vase de debarcare 5e1
apropie de toastă. Ele sunt încărcate CUi
trupe !\Ii in parte cu tnid tancuri. Marea
este agitată şi dă foarte mult de lucru
tondUQerii vaselor. Dar mai ales apăra..'
rea germană le încolţeşte; ea le cuprin..!
de in focul armelor de apărare. Tunu"'\
riIe trag gât pot. Acesta e~te mult aştE,P'"I
tatui ceas al răfuielei. De această <li,,;
mineaţă trebuie să·~i amintească mere~
cu groază anglo-americ",nii. Spaţiu de;
atac cuprinde mai multe sectoare dela.i
Răsărit de peninsula Cotentin, nu depar
j
te de Cherbourg până la Le Havre. Toată;
coaste. este In mişcare. In st:ctorul nostl'1.li
se luptă peste tot cu tnver:;;unare. Şi în
puncte în afară de acest spaţiu au fos~
observate vase în zarea îndepărta~
Forţe navale grele inamice stau in faţa
noastră. Chiar cu ochii liberi putem să'
recunoaştem mai multe :unităţi grele.
Pe mare au loc in parte lupte intre for·
ţele
navale in amice şi ale noastre.
Avioanele şi bateriile noastre au semă
nat moartea în rândurile inamicului.
Noi, cari trăim inceputul invaziei la faţa.
Jocului, nu ne îndoim că apărarea ger...
mană nu a înţeles cu tOZltă greutatea,
gravitatea şi importanţa. ceasului, car:e a
sunat. (ESS)
.
lNlSUi~RhA :\lhlUCUUA.OR LA. i'
,1

Se aduce la CWloştinţa tuturor pr~
prietarilor a mijloacelor: de tra.x:spo~
bipo şi auto, evacuate cu p~opnetarll
respectivi din nordul Moldovel, Basara:
biei şi Bucovinei, aflaţi pe raza oraşulUl\
TilnişO<lra, că în conformitate cu ordin~
M. St. Major, Secţia I-a, Nr. 468887 dm
25 Maiu 1944, sunt obligaţi ca })ână în
ziua de 14 IWlic 1944, orele 20, să in~
&nule la Chestura Poliţiei. Biroul Cir...
culaţiei, toate vehiculele cu tracţiun~ .
animală Iii mecanică, aflate în prezent·
pe teritoriul oraşului Timişoara.
Cei ce nu se vor conforma dispoziţiu'"
nUor de mai sus, vor suferi consecinţe la
legii.
•
CUM EĂSpu~,]) SATELE APELl!LUI .
OROANIZA'fIEI DARUL OSTAŞULU~
Donatii pentru răJliţii spitalulUI
u
Z. 1. 518 "N(}tre Dame
.
Este de remarcat, că satele noastre.
rispund din ce în ce mai cu însufleţire.
apelului vremu~ilor. î~pli~ind~-Şi datoria faţă de ceI care s au JertfIt pentru

Patrie.

Bucureşti,

·

1.

3 REPRIZE A 3 MINUTE=

categ. muscă: Secu1a CFR. T,-5everlA Tişcă Ghm. CAMT. ~o

Sediul central:

Ile

I!

-

.

•..:

Rezerve: 1.021.892.796 lei

'MERCANTIL S. p.:.4..
."
C1In. 8ilanţ la 31 Decemt:rie 1943.
,:GTlVA. Numerar 84.707. - Instala·18.363. - Efecte 9.%!3. - Mărfuri
::ptJtit 9,973.728. - Tote,110,146.853.
!!&II' :,'SIVA: Capital social 200.000.-- du! de rezerve 51.479. - Rezerve
I :ru amortizarii 21.9110. -- Creditori
i ~l,027. - :Venitul 312.447. Total
:i5.853.

,.714.
A ,. ~?!..IT:

urmă·

_.-._.-.]O_.~

todoxă Română).

...

~!PTofit şi pierdere

~

CreditulCapital:
National
Industrial
S.
A.
700.000.000 lei

Abdel Racid Bey. a sosit acolo,

de

'-

Programul definitiv al galei este

Hejn.,:t Stockholm, 13. (D. N. B.) - Cel
~L ministruL al Egiptu!ui la Moscova,
anunţă serviciul

de câteva matchuri amaroare cu

toTUl!

HeU, PRIMUL MINISTRU AL EGIPTU..

'1 cum

cinematogra.fului APO·

concursul celor JIlS.i buni boxeori dela CFR
T.soverin UDR Chin. Ca.mt şi CFR Timi·

Intdectualii

*

!'~l

&

In vedere aceatui mare match Gheorghe
Lungu se antrenează de 2·, săptămâni la
Slatina sub strieta su'p.raveghere a :tnal'elui
tnaestn1 Toma Pa.naii:esw din! BUC'J.t'eŞti.
La ultitna convorbire cu fostul cba.n>pion
Gh. Lungu nc..'9. declarat că este h(ltmt a·
şi relua titlul Na.ţional. Pe lângă a.ces.stă maxe pa.rtidă gala se

14, "ncitorii francezi werează' atât t1t
~.
precum şi în GE!7'mania pentru
miu i~rile comune ale EU'fOpei.

!ll)t-

vari

LO orele 11 P. ln.

FRANŢEI E SOLIDAR

II<*' . germane V01: tnving~.

~

Duminecă

:şU!or, că poporul F'ru,'lţei este soli~ Europa şi are încrederea că tru-

• tal

~

BOX

1111 EUROPA. BerLin, 13. (Rador.)BoII, ,.iru.I llropagandei frunceze, d. Hen·
!Odor: care să ajLă la BerUn, a declarat

Hal.

Serviciul Asisteni;elol" fi Surorilor de
ocrotil'a in edificir.J1 Primăriei (Conusar 1&tuJ.
de Poliţie) din circ. nI, Piaţa Lahovary, telel9n 24-10.
(:eletaltll 8eI'l'itn' $1 stabilimente al~ Pti..
măriei au rămas in locurile vechi.

..._....... ............... ... •._._._._..,.:....

'~lmană a dat lupte vir.lente cu ban·omortlnd 1512 din ei. Intre morţi
, l!Qt ~14 un fef de stat majOf'al unei bri·
)fU al b~delO1': precum şi 4 coman·
Hant: ~ de batalioane. Formaţiunile indiGliiii musulmane s'au distins de altfel şi
JfinI !!te lupte contra bandelor.
'
OOPORUL

ServreiuJ Sanita.r, pe:l1t1"U public, In edificiul central al Primăriei din Circ. r., Str.
Vasile Alexandri, telefoo 14-63.

I

1&.

:.~

Primăriei

ConstatândU-8~ că publicul DU a dat
copil, bătrânii, apoi ceilalţi. ~
urmare învitaţiei de a nu mai circula fă..
Portarii sau paznicii imobilelor nu au
ră rost pe stradă şi că in caz de alarmă
\Toe să-fi părăseascl postul In timpul
întră cu forţa în adăposturile particualarmelor. Iare, 1i14t dispun următo·li1ft>lt> :
In caz de sin.istru aerian, toate gropile
Şefii adăposturilor particulare sau ala
fllcute de explozia bombelor var f11rneinstituţiilor şi întreprin~erilor vor put~ea
diat astupate.primi, spre adăpost~~e, Şi persoan: strat·
La această op~raţ1~ I,i vot da' concurne, însă cu condiţia să nu depaşească.
.
...
maximum de capacitate. _ Ordinea de sul 10 mod obl1gatoriu, toll.locultorll dm
fJreferinţă va fi: copii singuri, femeile cu
jurul gropilor. .

formaaliată pe inSt.Lla Dalmaţiei Braei.
, 10 ilptdt din Bosnia de nord, o divizie
Q

_

_

,...,Jte ............... ".,.."._ .....:._............._•••••••.••
NOUl ordine In legătură cu Apărarea Pasivă

I Ge irlee vLtitatol" al a('l~stei expoziţtt
el RtI lie $/1 părllseC1scă expoziţia cu cort.~

_

Serviciul Ocr. Sociale. Serviciul Cnltural
şi Serviciul COIl1encios în cixe. 1.. edifJ.ciul
Şcoa.lei de construcţie lRegata)~ telefon
18-95.
8eJo:\'iclul Tehnlc l\Iuniclpal primeşte publicul până la orele 9 in localul vecbiu din
circ. r., Piaţa Lenau, telefon 22·89 şi 21-90,
iar după această oră în Şcoala Primari din
circ. II ., Str. Kimmel (vii).
secţia Economică., tn edificiul ltorticu:l.
1rlril OOlJl" circ. li.• Bdul Fillpeecu" telefon
12.12.

ma.obe, telefon 31·51,
Serv-lciul de distribuirea oortelelor de ali~
moo.te .. rămas în edificiul veclllu din cir. r.,
Piaţa Lenau Nr. Z telefon 43-85.
&Jrviciul de distribuirea şi controlul ia~
căIţămintel Î11 edllielul Şcoalei Primare din
cite. II., Sti'. MoiJile Niooară, NI'. 17 (curtea
bitreritei orl. tom.J. Nu are telefo'li. "

apăra

şi

a serviciilor

Serviciul Administrativ. Oficiul Stării
Ci.\'il8t Reglstratm'a, Arhiva !ti Expediţia,
in circ.
Şcoala Primară. din Str. Oorbu·

leXPOZIrIEI
~,. SbOR ARMATB GERMANE ŞI
TE. Viena, 13. (Rac!or.) - ~xp_ozî
III,
:rrle~ot armate germcme şt ahate de
_ :!dtrul de luptă din btul-estut FUTO5 :fost deschisă aici sub F'tote~tor'atul
. : aa1'l\entul:ul $ttprem ge-rman. din
~ (lf t,fl'Ulfeşalului von Weichs, eate In
~. ta~ea sa de deschidfrTe o. subHnia~~

:\tlpl

nouă

acum ceasul
dincoace şi dincolo de Cade Ocean? Va intra oare ziua de 6

................_._.._.,......

nal

:-.

~

Piaţa Libertăţii.

DEscHIDERSA

Ir;:

~.~._

A sosit oare

aşteptat

P.iimaruJ. Ajutorii de Primar. Secretari...
tal General, ~irou1 ~LO.N.T., Conta.bîJitateat Ca.sieria şi lSil'ou1 Stat~stic, au rămas
în edificiul central al Primăriei din circ. 1.,

cu ar'lne.
0I'4iII~ C1~de Inl!ă, că 'V'I"e'!,cn stat af avea
~
s de a atrage Suedia în conjLict.
nu l!~te exclus ca războiul 8ă le
l, N ' din iloU. şi qsupra nort:l.uhLi .Ett-

'~:'

1sitatea
lor.
mult

alarmă!

............ ... ..

a avut repeTcw'siuniserioase
economiei AngLiei. RatWe de ali· au fost din !WU Tedttse din lipsa
· elor de transport, d €Oarece toate
lI.l!
ea sunt puse în sen:iciuL invaziei.
~ '''lSUmaţia de cărbuni şi combU8tibil
de ~ 1redusă, iar €.:l:portuL către neutri
"biI suspendat.
SIlEDIA IN CAZ DE NEVOE SE
,~ARA. StockhoLm, 13. (UadoT.l.ministrul Hanson.\ decLarat, că
, lLl Suedez a. intensificat măsurile
jţ' ti /rarea ţării. în vedetea dezvottări
~a I ;riei generare. Suedia nu este direct
~.:i!lţatfi de evenimentE'~ însă guver·
~
~feră. ~n momente C"ritice să spo·
~pă?, 'd potenţialul defensiv al ţării ur·
t ~ , 'ca să. reducă din nou aceste prcgd:dacă timpurile se liniftesc. Suedia
.mţine linia ei de conduită. făcând
tI\. ~ de nevoie $e tnl

alarmă,

Este asta invazie? Sunet!~!(> instalaţiilor
de alarmare cresc şi descresc in inten-

:i4

1,

Alarmă,

despre

război

PrilTIul reportaj de

ol&

aşteptat,

Astfel la spitalul Z. L 518 au fost der
na.te următoarele daruri de către urmă.
toarele sate::
.
Din comuna Gad, filiala comitetulUI
a donat următoarele
"D arul Ostasului"
,
alirnente:12 ou-ii, 450 kg. fursecuri, 1.300
kg colaei. 1800 kg făină, 900 gr brânză,
1,100 Kg. slănină, 600 gr. carne afuma·
ti 80 gr. past~tă de fjeat, 1 pachet tu..
tun si 4?,Q ţigări, iar filiala <!omitetuluI
.,Darm Ostaşului H din comuna Bucovă ţ,
a donat prin d-rn înv. Ivescu Silvia. nr-II'.ătoarele~ 160 ouă, 1500 k~. ~lănină,
3 K~, cea1Jă, 45 1 untdelemn, 1::l Kg-. laţ)
te, 10 Ke;. făină. 35 K~. fasolE', 35 Kg.
(l1i.Tt()fi. 1 pahar magiun, 14 Kg, prăji..
tun, 243 tigări !JÎ ('ozoDaC1.
Vom ('ontinua. lista dOJ:lato:·]rr.

-----------------------------mare eveniment

Ua

Din

muzical la Arad·
i Ita.rea

cântărE'ată TOTI DAL MON·
~E dela SCALA din l\lilano va cântă. în
~filmul dansului şi a muzicii .. ~"'.:~,;~lfi';~'!fl~
"

.

t

"

.

în viitorul program înoopând de JOi 15
Iunie la 1JCli'\"EMA CAPITOl}' din Arad
Ineepând de Joi veţi vedea. pe ecranUl
Ptn~atogt'afulni "CAPITOL" din Arad

1

:..r·
,1

,.",,',

.,:".-

fostă guvernantă'~
şi

soţie

de om

apoi falşificatoare
de semnături

cinstit

I

ba:

Arad. In Localitate fa.ce mare sew..aţie cei dela cari a împlIumutat sume de
cf.ZUJ. petrreut zilele trecute, când bogă· l,i suut următorii: ~M, Konnos, ~ţ~ ,hll
ta,şu1 Si cl<;>v1:ln" Du~i~, din IAr~fd ~t.r~ Frn.nc~. N~gy•.vad~va lUi MaX1~
Blanduziel Nr. 47, sa Vd.ZUt neVo1pm.-Şl precOO:eki Şl soţla lUI _t\J€'Xlandrn Gltta.
leelame soţia, fiind dovedită că a impni· Desigur că vor mai fii şi alţi păgub~ţi,
mutat însemnate sume de bani, prin iw- căci Sielovan Dumitru nu recunoaşte
f'îfica,rea isc.ă1iturii lui, pusă pe poliţe. nici una din sumcle împrumutate de 80·
Din cetlC(>t.ării~ întreprinse până. în pre- . tia sa, dar .iIlU vor să se dea în vil€ltg tem
2X"lTlt. reese ci. soţia lui Siclovan fi. împm· 1e,amâ să. nu sufere rigon"le legii, fiind
mutat sume. variind! Între 50.000. şi ci. au ce,rut şi incasat dobânzi între ~
300.000 le.]' plătind dcbâuzi cU mult ci· şi 100 la sută~
I
"
d:ca te pest~ cele legale. O parte dilllt-re
De notat că soţia. reclamata: a fost

',' ,CARNAVAL LA VEN EliA"

~

JoI, 15 Iunie 1st4

BAOIA

Par. 4

Vânzări

... Cumpă

C{\SH. de vâ.nzare ou patru camere (&IiJ
. pl us 1 şi de-pendin ţe) , Arad, Banul
cinei Ula. Schwellengraeber.

La JocUtn~ de l'Sră~ ferme" roi'Quri de
!inger, geamrll'i. ferestre, obl'Oane
cum şi pardoseala crunerilor,
'
preţul r€(]us. Tot aoolo camere -"!Illll&
şi garnituri de bucătă.rii se pl"Î!lle&l
, Cziszter • tâmplar. Arad Calea
nr.24.

un film muz,ica.\. de mare valoare artisti.
că. - Filmul a carei realizare a durat
aproape 2 ani de zile şi în care celebra
iuai te guvernantă in care vreme 00
cântăreată TOTI DAL !IONTE Va cân- ~*"'?
"m· 2~ (n-'u;a cu s.ohimbU:i de !riju~, ~
ta cU vQ('€a ei îngerească câteva melodii
.. "<~
,..:
'bUstorie mai mult SaU mal puţin legala.
divine. JUNIE ASTOR cel mai mare
~~',;ARBO
Sotia recl-amată oontinll ă să stea la dls~
dansator rivalul americanului FREDD
"'~~,.', ,:",;~,~lIl"'~"~>:-'
"'1
p,'ziţi a organelor po1iţi02neşti, pentru De vinzare Dt cartiet·ul vileloor vilă cu
3 apart. 8,500.000, casă Îll eentru
A.ST AIRE va apare CU program 0 0 1 0 - '
.. (,', :("Ol11plecfarea eerce'tă.r:il:or.
etaj 6.500,000, vilă cU 6 e4i.mere şi ca
saI, dansuri moderne în REVISTA-RE~
jntravilanuri 6.500.000, casi in lleUtru
VISTELOR,n , c:~~':f:~~'
. '
\ i . . Furt" de DOrIO(a~e dintr'un
apart. 4.500.000 lei, casă ia. centn
U
i'
"uCARNAVAL LA VENEZIA ~'i
.agon de lIIarfii la Arad
ticular 5 cam. 4.000.000 lei.; casă in
S. 1. N. Ca
_ ' lA, rad, 13. - In gara Arad 8 fost
tru 3x3 cameri 4.500.000, casă. în
Subiectul filmului este mult impl'esicr
""!!\
spart un vagon în Care se afla un trans-.'
2 apar:. 3.500.000, casă cu li apari,
nant în care ?Iî'll"JETA (TOTI DAL
. :.;-.,
d
l'i
1 fiT'Il1'
prăvălie 1.500.008, casă eu 3.
ll.I01lO.~'E)
m'
timp
ce
gondolele
se
pIl·m.
pert
e
por~oca
e
SOSI
pe
nume
e
el
n
.n...
,.Import-Export", din care spărgătGrul.
1.400.000, in Pimea'Vll casi. Cit Joc
bă in noaptea înstelat a pe canale, cântă
a f".·tat 500 kgr. portooale.
800.000, în Bujac cad cu 2 cam.
LEAGĂNUL FlICEI~ o melodie divină '.
Cercetările biroului judiciar al C€:sturii
nă C'l 80 pomi f1't1ctiferi 550.000,
~:/toaree laCrim~ din ochii spec~.t.10~"·.
O
de poliţie aU stabilit. că o ţ1Qrte din porjug. pământ 2.500.000, 6 jug.
.
t<.-.ealele furate se află expuse in vitrina. "~_ 1.800,009, pâmiLt 4e iIlchlriat
'",CARNAVAL Lo\ VENEZIA« JW
comeroia;!1f;uInî Vasile RaeV'SChi. Comel:'"' -f, Oferim cari tie vhzare dela
ciwtnl a d!eCIarat că re-a cumpătat deia: .::c. plnă la 20,000.000. Agentura
este un simplu film muzical, ci un imn
"" .;"""~ ,.",
.:::-. '1'"
I<JSif Iacob din Arad, angajat la C. F. R. :. Str. Dr. I. Petran. No, 3. Telefon:
de slavă a. ('€lor mai generoase ,senti·
J
~ Poliţia face cercetări pentru idE'ntifi~
mente umane - iubirea de mamă - şi
ore~. SU
~rea celor ce au spart vagonul în garii."
urtista luptă pentru GLORIE. '
Hoţii vor fi inaintaţ.i Pardhet111ui militat ! 1
_.
•
'Filmul aeesUi," (,-e puternafirma că me~ I!F§ZiWze!"
,g li!
al Curţii Ma.~ d:tn Ti'fl'l.işoarQ. ~~.l:(.~
vahe 3 obl:cte in cartea _~~d.
rltă cele mai mari elogii, ~ebuie să fie
' Y;",.·~c, ,', 25,000: caaa. la colţ cu p.ra.valioe a
văzut de toţi iubitorii d'e muzică şi artă, .,.
...._ _~_ _ _ _ _ _ _....
b - - - - - - - - - - -"---_.".;;~lC\·· m. ca.rtea funa. ~. ~ 20.000:
eă(!j atât subiectul cât şi oecorul şi regia
.,.
modernă, bun mport, - l~.OOO:
acestui film ating cele' mai înalte şi m a i : Lugoj 240 jugh. vie, castel, jlIsta!aţi!,
rafinate gusturi.
;:a!'!;'A.'_uc"",fIoiJ
ARAD,
1 1'0.000:
SP='9

RUL"

RAD U 8: C" ..........-..............-

Age ntu ra: d" e'. le mne
I.

'1 ARAD, S.tr. Th.

L

Ci ntea 3

Telefon 1879

I

b H F 1011

o. s.

C.)

<C:C:

~<>o<><>ooO<>O<>~<>OOO<XX;I
"",,-

- ADMINISTRATIVE. R~{lacţia Şi Administraţia pentru oraşul şi jud. Arad, este
fueredinţată exoclusiv dnei Viorka Bogdan,

•

_.

X:

~","",.".-;:,

L-

O:· o,.

J:

;.

Az-I ,.

,f Tef. 23·

d

ORAŞUL'

'DE

,

Kristin3 Schoderbalm
Repr. S, 5, ':

,~<.ţ~~.ti~~i

~

9.

~

I

AUR

şi EI~eR

i!
t

.. )~,:Jt

Ua film A.gfa ••ler e.

,_oreprezentată prin cU Al. Popescu Negurii.
.... C "

*â

GaraRtia filmului de succes

eaN e singura în drept de a face abona.
mente, achiziţii de reclame si publicitate
precum şi de a răspândi ziarul. 1\'icj o altă
persoană nr.1 poate reprezenta în aoeastă calitate ziarul nostru. Redacţia dm Arad este

- -: .. ~.~

~. ~
~

:942
.

'"

KI.,fer

parcheta.te, ba.i4, gridină ma.1t,
port blID. - 8000: centru vilă. in eoIţ,
. J . 'lliran, :moară ţărănească. ett vattvi,
~lb-.mă. - 700c :moară ţări'measci"
)~ :ţ~ ~. bună. - 7000: ~boolut
lr~i~tasă renovată, 4, 3, ! cam. Şi baie,2
""; ", mici, 500 st. p. grădină, venit bun,
':7:> 6000: ci're. teren dttblu, 6- apert. mari,
~r 5500: 7 cam.. bai.... 1 dugh. vie la
'"' goria, halta aeeelemtului.

ARTHUB BATSCHEK, agenţie MilIoeftI
dmobilelor. Ara.d, Bulv. Carol 1'1. TelefOJl:
lG-95. Inr~g. la Camera de Comert Mb Nr.
Fi. Z05 la 80 L 1937. Sumele III DU1 ele iei.

, Cinema. CAPITOL Arad, Str. BrătiaRu Ho. 18

iOaN

, CIUliRl ,inzitari de ziare
Dutr. Deriferii'

.J1JBNAL NOU

'PSf.

vilă 1"9.000':Mureş.
7 ~.

luxoase. -

A

le

pr.~eJlta

la, ad.i:lirir~
ziarului aia Arad:" !

o

r'''' ."

Cinema URANIN
u.

PENTRU
.
UN
SARUT
Singurul film al celebrei vedete.

-

'Jurnal nou
ueu,a,

e a,

III

Curtezana din Venetia·

........................=l"a.............................~1

,;

c.
Str. Alo'aJIdri 3.

~ll4 ~

.J, i. '1

şi , ~

Azi
Uraula Grabley ::: Fritz Schultz
'n~

FETII Il· DELA Gl. RAJ
---_

puf unea, _ !*"lidia

Clara Calamai ::
-- . Q'svaldo Valenti

Jurnal nea

Cinema ROYAL Arad

Extraordinară.

t

CU

ÎA
şlagăre muzicale~

_
..
-

care va cânta 3

Azi' premieri .
fila epocal In care se tu. Hen. eat!tCtona.t.. intrlp,

comedie

muzicală

Cinema

FORUM
[

Aau

Azi!

o lIM'1I1'OMă eomedie CIe

salon de

F±

.-

.'
UD .•

umor neintreeu.t t· "

"AMANTUL
MI
S'ERIOS·~
cu Vittoria de Sica, ReRe Saint Syr,' Umberta Melnatl

..........
7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..m. .~M9
. . . . . . . . . =nrn.m~ZZ3R~
.
. . . . .".. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
--.... ,.".~-. ~.- ~------------_._----------------------------.
..

7fttce.&uikţ::l~i (4(/i6hUe ",c1dru .,.tJ.ft~ fi c.oUte, u,. (J,ui(J,fi 'Zi

to.

de~tif1.a~ie

-

t...
D A()IA
Par. 5.
..............................................==
..............
............................................................
...

--~

~

IL N I C D E , O A TE 5 I PENTRU TOT I
II

- IJ1]I'AREA OPRffiEI 1:RAM ,"'AlUIULUI DELA TE4.TRU. Şinele porţl"Jnei
do curbi din ta~ teat:rulr.u fiuui w-... tA. ..
p1"OO8daui a. p ....ttt la bdoeuirea 'lor. Cu
această. ocazie se rectJfkă, tt'a,.aeul
liniei
~ 1.. Ol'i,in... fOlt desenatt. ln 8.f& tel, e.
.. se peat! taee It ramif:ic&re ~re Bul. Re-

,el. Mihai, r-mifiOlln la
Qeiillitiv. In a.ce1 i4 timp,
a.g~amera~

ep.re

a'a

publiculUi la oprirea.

!!le OOMtr.-~l}te O

iNulii. 11\

\4 care v. fi !n viitor
nterg},lld epre loeefiB.

rQn\Ulţat
It evita
din OQlţ,

ti pentrq
faţa.

teatrului

oprifţ& ·ţf'arM"&IeIQr

-

MmaeUJtI 1). rAUL M.,UILU o u..

TA IN ,~tHA.". Tenorul Paul K.uiJu
~ c4nte. .Mitrouti II'ntnl llltlia. oari ro-lUil
Lyone1 in opera "Martlla" de Flotow.

- PltOF. LUOOVJC MRA.ZW A NU.
RIT. Prof. Ludovfe Mruee, fo.'lt director al
lMti.t\ltului GtIololio, foşt Dliniatl'l'.& &l llld:uatriei
Comlizwlui. 1n4Q\brv. al AcadelJl!e! Româ.n., etc,t • inC41~t diA viaţă la
13l1cureşij in apitlllul "ii1ia1". hwwrmâ.ntafefl. a IWIlt loc Iii- cimitj.r.-,I.1 &:1111.\. iQ după

,i

a.mt6H. ulei d, LUZ1I.

- PENTRU ELEVn INDUSTRIALI
DIN Cl.ulPlJLUNGUL BUCOVINEI. ŞcM
la teoluUcl lnQWltrialii 11'. 1 fi n oiJ:l 04mpulungul-BrJcovlnej se ~şt.e in enmuna
Bălcs,cilJ.. ju\i. Ţâ.rnave.-:Mic'- PratoaOl"ii ,i
tt.Yii aY1l-cu.. ţi
Dta.bUtţl
rtJt.c Jocllit.i.ţi
vor oomuuica adre$el~ exacte,

'i

- EVACUArII NU PLATESC 1r.,\Xf;
DE TURIS)f. lNa.cu..~U eu fi.şo 10,al•• ca fi
orice C010lli~ lIlvaJiii., Oliani. văduve de
ră2J<boi,

holului.

FAPTB DIVERSE

Procesul medicului Dr. Hans Roster
CIIll1lmttB~ClI

FLEISCH - MERINOS I'N'

AGRIOOL. VINGA. Pentru !.neuoilor MC'rinos, Camera A·

~tel'ii

Timişoara & hotărlt cumpărarea

a

"t,' dia rasa Floi8ob - Merina. pe
va diitribui in eomWlele din Ooolul
,Vm,a. Cumpărarea se va face de
:omisia Camerei, fonnati din. domnii:
PiveI, pre,edinte, dr. Traian Steu.
ServiciulQ,i Veterin&r Judetean ,i
Ion MArtm. dil.. ctorul Camuei A-

"'''IIIL.,...

Till1looa.ra·
ATELIER PENTRU REPARAT MA!ORIOOLE. S'a a.pl"ob&t de către Con~
2aD:\tNl Agrl~ole instalarea unUi ma-

de reparat

maşini

agricole in 10-

~ţiunai

de Decus(f~tare al C&merei.
va fi înzestrată. cu mljloaeo n.piioeomoţie pentru a pu,tea faoe repe'urgente tla aparatQle a.gricole) la

Actul de

zeazi

trimiter~

1n judecati preei..

că

inculpatul domkiliat tn Bul,
Diaconovici Loga Nr. '42, in dorinţa de
a-şi acapara o clientelă cât mai numeroasă, cunoscând efectul terapeutic .1
razelor Rontgen în dif~rite afecţiuni

dermice, fără a cunoaştli însă cu preei..
~iune icara prosreaivă a dozelor ce trebuiau aplicate şi intervi\el41 lOf, - tratează cu aceste raze plit diferiţi p4cienţi
ce i se prezintă în cabinet cu multă uşu
rinţă ,i nepricepere, cauztindu-Ie .rsuri
ale ţesuturilor dE)rmice ...... radioderrnite
de grade dtferite şi cu consecinţe de
multe ori ireparabile ti Mtastro!ale.
Astfel In iarna anului 1940 lie prezin·
in cabinetul inculpatullli reclamant"
Ana Petischan. funcţionarl partic:ulară,
cerând să fie tratată de o uşoară degerătură la un degetul. Inc!llpatul I pro ..
pus tratament cu razele JHintgen. fă ..
1.ă

PE SALARIll..E DE FUNCŢlON ARI
PANA L.\ 81 !\lAI. IM1*'l~IvT~'I"1'TT SE PLATI'~ŞTE CU 100/0 REPrintr'un ordin al Ministerului
in toate t;azurile când salariile

publici pe hUla Mai au fost
termenului de 31
;numai din cauza dific"lltăţi1or admiIillariile n'au fost vă.rsate nectlv

·,.,,"to,~ înlăulltrul

1., lI.d.ministrnţia

financiară, 8U·lr

, la Imprumutul .Apăriirii Naţioo&le
CU reducere de 10%, a.l QOlldiţia
tele să se faci imediat de au-

.,LARES"·I

AViONULUI
"Lal'es", are plecarea spre Bucu•
iin Timişoara 11" ora 7,30. El soseşto
.si "
la ora 9.30. Domnii căIă.tori
reţ1l1rJ.t bilete pentru inapoiere sunt
[.
a se pre"-enta cu o oră mai devreme.

•

CONCERTUL LYA BURIC VA
ŞI BASUL A UItEL HIJBIC. In
15 llUlie, orale 9 seara în sala. Pa law_IV,u-" ... are lo~ concertul dat de 80.

),Jerei Române din Cluj la Timişoara,
Lya. Hllbio. Remarcăm ci. 1& acest.
va debuta Şi fratele dsale bawl Aua. vor cinta arij de operă. fi lie-

.

Schubert StrarJS8 etc. Bilete la A·.
T&rna,.iu.
t
' ,11-, M.L;
I

I

cându~i

patru

şedinţe

la Intervale Icur..
te la piciorul drept precum şi una Iau
două şedinţe la piciorul stâng, cu titlu
de tratament preventiv. La 10 zile după
ultima şedinţă, adică după tratament p,
locul degerăturii, ,'a ivit 1) leziune dureroasă. Reclamanta conSllltând PQ inculpat. acesta îi recomandll băi cu ceai de
muşeţel in urma cărora JC:I!iune" de fapt
se închide, însă urma lG:I.iun1i a rlmsi
foarte &ensibnă. In luna Martie 1942,
după ee tot timpul piciorul Itang a fost
foarte sensibil, trebuia să Foarte pantofi
cu un numitr mal mare. - pe locul degerăturii au apărut alte degerături per~
şistente şi foarte dureroţls~. 'care la 5firşitul lumii au Inceput si puroieze din

~bundenţă.

ReclaIllanta cl1emând pe in..

'0

eulpat fi vadi atare. in care
.11ă, nu poate da de urma in:ulpatului, care
deşi a'a intor. din conct<ntrare - I'l'a
căutat aă o vadi. de.mteresimdu·jj.e
complect de it&rea ,clşte: ••
"In aoeastl .ituaţi. ,i fazl. & boalei,
reolamant& le adrese azi altor mediei.
l'ari firi. a~i apliea un tr,.tame~t, au eC)e
munioat, '" luiune& este 6OM8einţ,&
un$i cam bullthJ.N ou razele Mntgen. o consiliază pentru a se supune unei interveţii chirurgioal. spre a i ae amput&
degetul V dela. piciorul drept'"
Văzând că Jiu este alti 8C~pare. re.
chunanta, "supune, unei intervenţii
chirurd1cale, când 1 le amputeaeă. doul
degete dela piciorul drept.
se precizea.ză drept
agravante că medieul inculpat mai trataae cU a~leaşi mrultate
pigubitor-e ii pe pauienh Terezla Ra«>
viţi, tot la degetel~ pioi,QTUlui, da.r pe
care Il despăgubit-o priu tr&nsacţie eu
.urna. de 200.000 leL Ordona.nţa tennini arătâ.nd. oi în saroina in-eulpatuJut se
mt'jl pune' şi ea~l Eli!}ltibetet Tattt, ean
a fost deos:tigurat! ~i &l Pa.\1Und Quaiser, care ar fi fost or1lltl. prin greşit'
aplicare al tratamentului ou rue,
Tot In

ordona.nţ!

eir~sta.nţe

Proct8uI a fost tlmllrit
it'\tAre. de publicul prezent

e!!te qteptati eU nu ma!
al~

fo~t

s.mân11!tl pe liua
a..-scu1taţl

(!li

fi

d80leblt

puţin

tu eereul medieilot.

mai

când Vof ti

aNuţi Il

interes

Afa~ea

•

d~

U I-ulio l~t
restul martorilor"

exp~rţnor.

NORME PENTRU FUNCTIONABE.o\

F A.RJSrAOlIJ..Ql\ ~J.l aănltiii i. &du..
ce la ounoştinţă ~toarele aO'l'Dlt NDt'I'u
tu.noţicmarea ~or: Fal)naai-ftU retu.
&i&ti vor put. iii cminue exerciwea Pl"O.
t_'UIll8i lot in oom:\IIlol. NPaie din Iar" lft
e&re pl.\ eaiati ~iei o farmacie p'.tblie.\. Varma.eitUI din ol"tltele mult boDlbarde.t., cart
Of' dol'! e,i..oi tNn6fere in mod l'lOviaoriu
.ediul Intr'o wmuni l'Ul'tlli dl'l\ ..eelaş ;tu..
Ck4, .. vor adreA in Ieria medieuluf .." -.J
ju@ţul:Ji. indicA.n6 loeaHtatM. lD !M.eral,
tJoţf

farmui"W 8Uftt ebligaţl ai.,i aanijnu,
p!\I.cttea 101' protuiOl'l41l acolo, Ul'hte -.U cOn.
__unt, Intrucit el tIldaplmesc lUt aeNi~hl
de in teres public.

-

NOUJ lKONETl!l

ŞO() LEI.
laţie

DE ARGLyr DE

Se vor It.l:ne SI! curâ.ncl în ~.

nou.i monete de WO lei, avind carac.

teristlcele \ll11llătoaro; Compozdţia 70% aL'

imt, diametrul 32 rom, greutatea 12

amănl1nt.e

veeăţ.il fon4ului.

vom

r'fW~t1i

011 Qcuii ju.

.

-

NOU TR.4.NSPOKT DE LUI AI.

&utoritlţl,

ACCIDENT DE CALE FERATA.
CondueÂnd o maşini de probă, 1rlQMnicul Dodo Andrei şl fochistul Mitru TIie,
ambii diu clepoul Timişoara, in gara
SatdhiMZ au tamponat o căruţă"'mili
tari. în care se aflau trei soldaţi. Accidentul s'n I'I"odllS la cantonul 401, la pasa.giul de nivel. Unul din soldr;tţi & f03t
ucis. imediat, iar ceilalţi doi "u f.ost
răniţi. Trăsura a fost sriri.mati eom-

spânzurându-se

În locul'nţa. Şft,. ce~tă

rU. P()stu1ui de jandarml au aflat c:i
Mare1.\ Dam era bolna.v de :mI!Li mulţl
ani de c&Deer, eare ti mtnoase toatl faţa
.81 Intind$&, !ncet ţd la celelalte organe: la urechi tllt ,1 la piept. Din eau.
J8, ac"t.el boale, pe e&re lUla mai t(')lt tn
lituaţiune1l. si o suporte, s'a sinucis.
SinucigaŞQ! J1Q a 1uat ni~i o .crisoare
~i nu şi~ trădat nj,eiod8.tă intenţia sau
motivele IillMiderit. Parcm(!ltul a IlUk\ri... t Inmormintarea eadavrulul.

,i

MA{J~LAlt

t..

bltreprlndeti,

eoope~t-1ve,

ro-

pote eUr.
- MAŞINI DE CQSIT TJiIFOIUL 81
~UCERNJ\ PEl"i"TRU AGBIClJl/roR~

ea..

~ra

ci, Agriculturi ~ .. făcut noul
CQm.u;i de JnafW de oosit trlfohl! Oi lu·
cem., lndati ce vor 8OCti, I,g,ricultorii vor fi
8Jl\llnţ8ţi pentr."J ..
anUl),~ ulterior.

le ridica.

Preţurile It

vor

- CARTI POşTALE PENTRU RANIT':.
Crucea Roşie Fiiia.l& Ti!lniŞC4l'a, Wi fl.lb oarl,·
Qw:«'er& <iDel _dr. Carte., a Qona.t pen~."
Păiniţii Ipit&lulul •.NotTe l>a;mo·' 280 ~;i

-

REUNIUNEA F.rJ,MEJLOB DIN FA·
IN 8mVJCJVL P..\TJtI!:J. !telUl!litiea Femeilor dl!Il I'aIbric de l!I'lb preşedenţh
dnei Emil. IolU\ovid, • luat pentru intrt.
tmere fi bt;rrijire fJpitalul dt riltiU Z. 1·.
~RIC

401

Incendiu în comuna Crai-Nou

are 5 ani.

PII

8CONIm&iul tun.nariler publie! din Ti.
m:11fCC'& a _it un 'ilO\! ~sport d~ Iămti,
care ee pu:tl in v.h.<QIft In detaliu pentru
fuftcţiloftaPi ,1 :peft8ÎOII&l'1, iar bt groe pentl"ll

4:In

~ lDri.ţi.toriIO!'.

Eate de

Oa.t ...tul RM,qriuni1 şi bl acelflf

In com.una Cra.i Nou s'a prodUS un incendi'U la loouinţa. ·locuitorului Ştef ~
lorgovan. A fl.rs ull grJjd, un ,opron f'l
mai multe unelte agricolo. Pagubele
aunt fJVlI.lue.te d~oc.mdn ti. la Imna de
70.000 lei.
Focul s'a ivit In urma faptului clt fetiţa sinistratului s'a jucat eu chibritele la paie, Fetiţa se nu.metie Maria. fi

{l'.

gravati efig1& M. S. ~Qhu Mihai
1. in profil apre ItAllga, iar pe dos c 1t.tml4
ţării. Moneta are la lovire sunetul cara.ctc·
Ntio al a.r~ÎJltulu-l.
'
laţi. •

(IOftale,

l$iu~ de 12 Iunie a fo.t M!'Miti
si ju(]ooare~ proCleSnlui penal intentat
de r~elam13.nb. mI!sabeta Ta,ut eontra
sceluia;;.i inculpat. e2.l'El a. foşt şi (Il ami.·

Tot tu

nat..
Cn

etc .• sunţ eeutf.ţi h\ tntre~hUl ~
toată durata. rtz..

tueI. ci_ turimD, pe
-

Judecătoria 1 urbană .1 continuat ju..
decana in fond a procesului penal pornit contra medicului Vr. Ham Rostel'
din Timişoara, pentru d~li"tul de vătă..
mare foarte irav~ a tntegl'ităţii corpo-.
zale, cauzată prip imp~df'nţă. tn dauna
reclamantei An. Peti~ehaD..

m

DIN LINlVA SPE-

CULANT
judeeătol" Ioan Ca.m.inecbl. dela ju~
decăturia mixtă Roman, evacuat la judecători" diJ\ Iipova, a dresat procesverbal de trimitere în judecată, impotri-

D.

~

!Ii

~

rem&!"

ti-mp

a!

de exemplu .

- UN BAZAB AL ORGUIZA'J'rEl
t,DARUL OSTAŞULUl". "o..rul Oatatu·

lui" de aub cond'lleerea dnei Elia gen.

Dr6&'&lma va arPAiz:a \U1 r.z,ar. DoraIllflele
.unt r....te să. dea tot oon.c1U'Sui, dăruind
o:hi.~te. Ori<ce este bine pl"'.lID.it. Cei cari vor
contribui la organiu!'e& a0e8tQi bua r , aju,
ti Darul Ost&şulUi In marea m.isiune patriotică. pe e&re o arii utizi. Darurile le
~ 1.. fPi1alul Z. 1. 518 Notre Dame.

- n" ZAIlARlA DUMITRESCU, ,mEdic
.pacitHst. In venetieo-genito-urlnare.$ifilis
boli intente - Jtadio~cople. CO!,sult, 2-5
,. 1Il. Tfll.fo~ 18-13. 'l'im)ş(l'1ra I, Elul. }te·
lill. Ma~ 23. Ungi( Prefe(;t'Jr~ judeţului.

.••... .................
2179

~

.-

"l'RmUNţ.

Lmmu*)

S"J;b8ernnatul, Pu1'Celeanu Ioall~ cumpă~
va mli-ee1a.ruIUi Traian l'letrişor din Li.. r~ dela .i)eat«1na. OOoey, l1Uc.Cr1Btian,
pova, care ,'a. făcut vlnpvat de delictul bod~ di!lIU. Co(tbu.c L, :ror pe toţi aceia
tie specuii, Mic.elarulllll IL respectat le- as.t'i au. vre-o p1"eteJ1t.ie materială, eau de
plect.
Part>hetul a dispus facerea, euv.eniW. ,S'e".p:returilor. d~pă.ind. lilta ma.xima- 01"iae ,.aturi-, -' IMI p~te It. alin. fn ţ{.~ •
. - ,
lol' ~rcetl ri.
.' Il a primăriei lul:nd 50 lei MRi mult IA mt41 d4 trei .ne.
,
fjeeare kgr. de .,..rne
flU eUbe:N.!!Ml
SINlTCIJlERE
PlTOOELE.\Nt: J!l\!;
noti d' l'l_tl ttmbr.. tl e&!lfo1".ft'1l~ say.
.. . . .
diJl brltajului. Aete!e au fost tn&lnt8.t, păl'~
Locuitorul B,in Marcu, de 55
.) Pentru eete de mai s-.:«I, ziarul f1"-şi
CWlUlla Sân.Ju1haiu.1 fomâA. l'a .1nuotl5.
ohehtltd total. '
'
, . fa nki-o răsy,wdere. '
221':
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Oraşul

şi satele BăUeşti şi Bistreti din jud. Qolj bomb.ard~te
~uru. Romei. Per:coIul submarineror germane pentru transporturile auale

Roman

Lup. e grele in

"'f

S,tU(2.~t.Q.

ţr;Of1.tr.u:t,

!=!e= _ ::

b

•

B!:
,.

=rBERLIN. 13. (D. N. B.j - Pe frontul
invaziet se desemnează acum tendmţa
1eLdmareşaluLui }(.und.sLt!(!t. de~tuL d.e
ctar pentru a putea stabiLi că măsunLe"
saLe tintesc sa forţeze pe c.mglo-amencani, să angajeze cd m~,u meu'e procent
posibil at armatea ior de l1!Va:tf:l,. pe~tT1L
a obliga la desJăşurare m tlJara dm bataia arttleriei LOT gre~e de p~ vase, in zona

apărării ge~ane,

-

sC1ie

~vresponden-

tuL agenpe, DNB, d. M:trtm HaLlensle-

f'

ben, ta situaţia dela înce}Jt,tu~ .săptămânii. Corespondentul sene mal departe:
• Partidul invaziei nu Ş1.-/l. atins scopurinecesare unui atac de st!L maTe,
luarea în posesie a unOT pt..ncte de spriJ.in importante. Ambii .•d .. ersari au decepţionat opinia publica 'mondiaLă care
observă acest pToces istortc cu 7espira, ~" .
ţla opnta
Comandamentul germun a obţinut ca
mamicttL să angaje,e mai multe trttpe şi
material deccit e posibiL s î des]aşoare şi
decat iŞl propusese ia ·!W'~put.
F'tanuL maTei operaţtWH ae debarcare
a jost prevăzut, dacă se observă fazele
Luptei de pană acuma, să mainteze spre
Le tIavre pumind mana mai întâi pe acest port. Acest lucru nu 11 reuşit. Gene~
'alul Eisenhower a trebu.it să deplaseze
punctul de g1'avitate al .ztacului sau dela
aripa de răsarit la a1'ipa ete apus, împotriva portu.lui Cherbourg. Toate acestea msearnnă că jetdrnar~falui Rommel,
t.are are coma.nda trup(~~or germane în
zona de invazie, aTe mai mult timp la
dispoziţia sa decât wevJzlIse în ptanu~
.~ău de aparare şi de contra acţiune, In
plus acea.sta înseamnă că întreprinderei
adversare îi este hOtă1'îtă o desfăşurare
uit€Tioară şi mai îndoeln,ică, Se pare că
flermanii au făcut totul .<:ii nu. lase să se
ajungă la mal'ea socotea:ă. decât când
inallucul va li păşit in edlt.p cu. cea mai
mare angajare a ]orţelor. tale de oameni
fi matenu.Le.
Acest tucru nu înseamnă că rezervele
permane, care nici decum 1.U sunt neîn~emnate. nu V01' pricinui inamicului, in
permanenţă, pierderi ridicate. Străda
niile de răţire ale forţelor de invazie tr€-'
be să fie ţinute în limite determinate şi
lăcându-te'să aibă pierderi cât mai mari.
De aici se înţeLege; des~[r~", strădania
mareşalului RommeZ şi a
mareşalului
liundstedt să atragă cat mai mult in interi01' forţeZor deoal'cate până acum ale angLo-americanaor (18 divizii venite
de pe mal'e şi trei dtn aer) departe de tin.LL artileriei lor de pe vase, pentru a le
6Lăbi in urmă, pi'in lovituri de flanc, daJe cu forţe motoriza te. .r.iceste măsuri
par să fie puse deocamd •.Ltă în execuţie.
, In spate se execută mar;:ur de apropieal diviziilor germane tn vederea bă
~liei ce vine.
Ce~e mai grele pierderi le-au suferit
pânii acuma paraşutiştii şi infanteria aeriană ang~o-americană. Inamicul va trebui să conteze m viitor ~a o creştere a
acestor pierderi, când formtlţiile sate vO'C
fi aruncate în marea bătăI.;.e viitoare.
Capul de pod al invaziei are O lungime de 90 km. şi o adâncime 14'ximă de
18 l;m. LocaUtăţile Caen, Tt, !l. Balleroy, 1signy şî Montebourg. j.1> ecum şi
Vatlognes se află ferm inmJ:ta germanilor. Enumemrea acest~ " loca~ităţi nu
IMeamnă că s'ar fl ajHns la un front sta.iLizat. Prin acţiunea schimbătoare a attcurHor şi c01'ltm-atacuri!or, linia fron':'
llrilor variază încontinu. '~Anglo-ameriunii caută cu tot pl'eţul posibilitatea u'ei desfăşurări. Acţiunea lor de atac es. puternic stânjenită ain îngustimea
lor de pod. Diviziile lor n'au decinci km. la di.7poziţ;e pentru a 3e
tii~Ta. Masarea aceastu pe un spaţiu
r :'te îngust conţine un focaT de pericol
i'e~'ativ.

(~
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B U CUR E Ş TIt 13. (RADOR). - COMAND."-MENTlTL DE CAPETENIE AL ARMAT}]I ROMANE, COMUNICA CU ZIUA DE 12 IUNIE: PE
NISTRUL INI<'ERIOB ŞI IN BASABA BIA l\IIJLOCIE NUl\-IAI ACTIVITATE
DE LIJPTA REDUSA. LA NORD VK'30T DE
UN ATAC INAMIC A }'OST
RESPINS CU GRELE PIERDERI PENTRU SOVIETICI. IN NOAPTEA DE
LA 11-12 IUNIE A VIA'fIA ANGLO- AMERICANĂ A INfl'RF~RINS ZBORURI DE HĂRŢUIRE ASUPRA SUD- VESTULUI ŢĂRU, ARUNCAND BOMBE DE.'\SUPRA COl\lUNELOR BAIL EŞTI ŞI BISTREŢI DIN JUDEŢUL
DOI....J. FORMATIUNI DE AVIOANE DINSPRE RASARIT AU ARUNCAT
BOMBE ASUPRA ORAŞULUI ROMA N, CAUZAND PAGUBE ŞI VI~JE

IAŞI

OMENEŞTI

'L

•

",

Sovietele recunosc enormitatea pier
derilor.
pricinuite de submarine
'

Comi'l mai
ca o r~('unoaştere parţială a pierde.
ritor adevărate, evidenţiază în modul eel

S'l'OCKHOLM, 18. (Rador). _
sariatui sovi~t.ic pentru eomerţul exie-rlor a comunicat.. ră din cele 8,5 milioane
tone material de
expediate din
Statele Unite numai 7,4 milioane tone
1
'1ton
~
d
au sosit, ,1 mIl'oane
e caza.n pradă submarinelor germane. Acest eomunieat,cu
toate .., ă trebuie considerat nu,

mai edatant, ce pericol inseamuA submarinele germane pentru eonvoa.ele inamica. In aceIaşi timp comunicatul nu IlO'
mene~te de livrările din Olnada OIi An.

războiu7

A

'f

glia~ cari ao suferit

de asemenea pier-

constată, că doborirea unui singur bom-

bardier mare înseamnă
lă a 120 lucrători,

prt)ducţia

anua-

A JUGOSLAVIEI IN ALTA. O PARTE
A MISIUNII MILITARE BRITANICE,
DIN CARE FACE PARTE 71 MAIORUL
RANDOLF CHURCHILL FIUL PREMIERULUI BRITANIC, r.ARE A SCĂ
PAT DE CAPTIVITATE. A PĂRĂSIT
PE TITO, TRECĂND IN JT ALIA. NU
SE ŞTIE UNDE SE GĂSEŞTE ACUMA
TITO. DAR SE PRESUPUNE CĂ E IN
APROPIEREA FORMAŢULOR CARI
IL URMĂRESC ..

Trupe sovietice În Siria

I

şi

I

exploatărilor

rle wolfram in Portugalia

Lisabon~, 13 (E. P.> - Printr'un decret apărut Luni, exploatarea minereu·
lui din wolfram s'a interzis in· toata Portugalia. Decretul complectează legea din
8 Iunie 1944, prin care s'a interzis exportarea wolframului din Portugaliaj
către ori care parte a lumii.

PrIn aceste măsuri Portugalia caută
să satisfacă obEgaţiunea. luată prin oon-'
venţia cu Anglia. '
Tot wolframul din Portugalia este
blocat. Decretul prevetle sancţiuni dras·
tice ca exnulsarea şi închisoarea.

la

Contra atac gerD1an
Amsterdam. 13 I Rad'or). - Cercurile
londoneze si cele
din America de Nord
.

.

Orne

1nlmente10r de mva:zae.

s~mt nemulţu~ite ~e de~~urar~a, eve,
OPW18 publIca este

încă

numit.

UN BATALION ENGLEZ DE
'l'IŞrI COMPLE(,'T DISTRUS

Berlin, 13. (Rador). Atât
precum şi forţele de
antiaeriane, sunt foarte a~tive.
antiaeriană germană a dolJorât în 8
nie 55 avioane inamice. Noaptea
tă aliaţii au încercat să aducă întăriri U
paraşuta pentru trupele lor la
însă aviaţia germană a d;strus
multe avioane şi un întreg batalion a
paraşutişti a fost distrus de forţele
tre.
Insu.,?i corespondentul ziarelor
neze admite că că terenul pentru
şi mai ales pentru paraşL:tjşti e
surprize groaznice, înlăuntrul
lui de fortificaţie german; Lipsit de
ce vizibilitate trupele ai:;\ţilor nici
bănuiesc prezenţa obstacolelor
le şi a armelor automate germane,
macină rândurile lor.
germană

Palestina?

BUDAPESTA; 13. D. N. B. Cot'es- , t.enţiiJe sovietice de a-şi creia un punct de
~nui ;;;ia!' mag~~ar comunicA din sprijin la Haifa şi eu cumpărăturile de acIstambul ('a cercurile politice de acolo SWlt
ţiuni ale Canalului Suez dela guvernul Badoglio. In hanul de Nord s'au observat
informate de o cerere a gu"er~uluj, s~vjetic
către cel englez pentru a admite tnmlte.l'eR
anumite depl.asă.ri de trupe sovietice, cari
unor trupe sovietice în Siria. şi Palt'l,tina
şi ele pot anunţa trimiterea. t.l'Upelor
ruAceastă illformatie est~ in lcgii.tură cu mseŞti in Siria şi Palestina.
,

Oprirea

EX REGELE PETRU A SCHIM1Ul'
REPREZENTANTUL DIPLOMATIC

dsale n'a fu6t

riord de Roma

TITO A FUGIT

pondcntul

CADAVRELE ~EINGROPAn
AUATILOR DESL.4.N'fUESC
MII IN ZONA INVAZIEl
Berlin, 13 (Rador). - CerCurile
tare declară că din cau,Z,."i miilor de r,
davre ale soldaţilor aliaţi, c;ari nu au ' s
înmormântati în zona de invazie
tuescepidemii, cari cauzează
anglo-americane şi mai mari

r~le

şi

germane au respitls. to.a~~ at.ac,!inamlce. ~a coasta Adrlatlcll mlşc~
rIIe de desprmdere germane se desfaşoară fără presiune inamit:'ă.

Geneva, 13. T. P. - DlJPA LOVITURA INDRASN~ArA DATA PRlN SURPRIZA DE PARAŞUTlŞTTI GERMANI
IMPOTRIVA CAHTlEHULUI GENERAL AL LUI TITO, CU OCAZIA CAREIA EL A SCAPAT NUMAI INTÂMPLĂTOR DE A NU FI CAPTURAT, TITO SE GĂSEŞTE AZI IN FUGĂ. AGENŢIA REUTER PUBi lCA O TELEGRAMĂ IN CARE SE SPUNE CA TITO A FOST TRANSPORTAT CU AJUTORUL ALIAŢILOR DINTR'O PARTE

EXTERNE SPANIOL
(prin telefon)._
trul României la Madnd d. N,
trescu a fost primit Luni :!'J
ministrul de externe spaniol d.
Buc u reşti,13

gărzile

I
I

REPREZENTANTUL ROMANIEI
lUADRID PRIMIT DE i\UNISTRtJl

L.<\ WASHINGTON
Amsterdam, 13. (DNB) - Ex
Petru al Jugoslaviei a retras m~reaul\!ll:
dlui COllB1:antin Fatici, "ambasadOl'Ul
slav" la Washingt.<Jn, după cum anunIA
vici"Jl britanic de infoTmaţiuni. ~lli'!_r··'

Un bom bardier dobot·it Inst!'amoăi pierderea
mUI; e i de un Ba a. 120 oameni
BERNA, 13, (Rador.) -- Ziarul Neue
Bemer Zeitung, ocupâudu-se de' pierderile mari ale aviaţiei ~n~lo-americane,

Ome.

'11

deri foarte mari..

'lupte importante la Vest
BERLIN, 13. (Radof.j - Se anunţă
din Italia, că lupte mai importante se
dau la vest şi în sectm':l! meridional al
frontului la nord de Roma, unde arier-

•

neliniştitii. din cauza
mari. Agenţia Reuter a anunţat
mineaţă, că trupele germane au
prins Un contraatac Viguros in.

tnsi

La Inehiderea

Zadarnice

Încercări

lărgi

aliate

UI.

capul de pod

Dela Cartierul Gooeral al Fiihreru1ul
Iunie. Inaltul Comandament al
Germanei romunică:
In N orma.ndia inamicul a incercat ieri

putentie şi durabil sprijil1
în numeroase puncte să-şi
că capul de pod spre Sud şi Sud-Ve8&.
scbit de indarjite au fost luptele în
dela Vest de Caen şi Sud de BayellL
apărarea reuşită a atacurilor :iruwliee
fost nimicite nwneroase tancuri.
a suferit grele şi sâ.ngeroase pierderi.
Avioane de luptă au obţ.inut in
rea flotei de in v&Zie ina.miee lovituri in
asupra două vase de transpomt mai
Deasupra zonei de mva:de şi a
.
lor ocupate din Apus au fost doborite
Un

fQ&l'te

aviaţie,

a\'ioa.ne inamiee.

. . l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~.........~......................................~................................,

Pe coasta de Ves't a peninsulei Coten.--.,
nu se află .trupe aliate
~. BERLIN, 13. E. P. - InfJ'-eoaga parte de
Vest a peniD.'î'Ulei Cotootain este liberă de
trulJ(!le aliate ea Şi insulele din Cana.l Jersey şi Guernesey. Aceste insule chiar dad
ar ,fI tăiate in mM temporar de legituri.l0
iOD "CU continentul se rM
ele
llr{'v&zuoo <'U tot ce le trebne.
'
Pe coasta. th) Ră.să.rit a peninsulei Coten~
tain situaţia este neclară, o serie de punete de sprljiD germane ar-ărându.se incA cu

apă.ra,

fiiJl~

îndârjire. Acolo unde aliaţilor le-a reuşit
să neutralizcZtl cât-e un punct de sprijin, ei
au trebuit să sacri.fi~ de mai multe ori
atâţia oameni; cât cuprinde garnizoana
acestora.

A:p':lrătorii

oraşului ea..

germani ai
rentan au fest expu~i în ultimele zile
br-mbardamentului unor puternice forţe
aeriene Şj tragerii obuzierelor grele alia..
te. Garnizoana dela Carentnn s':J. apărat

ea atâta îndirjil'e înrât amerieauii
trebuit să arunce în luptă tot ma.i
tancI.iri şi rezerve de infanteria..
Germanii lăsau pe 8me-rica.nr:
apropie 1-" 100 metri desr.llizând
un foc
Prin aceastA

ucigător.

ă

d~ Inptă Îstovitoaf'e se expli:canilor
pierderi rl~ tancuri ale amerl
jurul Care-' 'm.lui.

;
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